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Kárpátok Alapítvány 

 

A Kárpátok Alapítvány pályázati úton történő adományozással, és hátrányos helyzetű 

vidéki térségek és közösségek támogatására irányuló programok, projektek 

lebonyolításával, valamint ösztöndíjak utalványozásával foglalkozik.  

 

Az Alapítvány tagja a Kárpátok régió fejlődését szolgáló Nemzetközi Kárpátok 

Alapítványi Hálózatnak, mely négy, egymástól független alapítványból áll: 

- Kárpátok Alapítvány – Magyarország- www.karpatokalapitvany.hu 

- Fundacja Karpacka – Polska - www.fundacjakarpacka.org 

- Karpatská nadácia, Slovensko - www.karpatskanadacia.sk 

- Карпатський фонд – Україна, Ukraine – www.carpathianfoundation.org.ua 

 

Stratégiai célunk a régió emberi erőforrásainak (személyek, szervezetek, közösségek) 

fejlesztése a leszakadó vidéki térségek, hátrányos helyzetű közösségek, kisebbségek 

fejlődésének érdekében, így közvetetten a szegénység és a társadalmi kirekesztettség 

csökkentése. 

 

Stratégiai célkitűzéseink: 

- támogatjuk a helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési 

kezdeményezéseit; 

- törekszünk a vidéki térségek és közösségek leszakadásának, kirekesztettségének 

visszaszorítására a helyi fejlesztési kezdeményezések támogatása által; 

- bátorítjuk és segítjük a helyi közösségeket a helyi problémák kezelésében és 

megoldásában;  

- támogatjuk és fejlesztjük a szegénységben élő, hátrányos helyzetű és kirekesztett 

emberekkel foglalkozó szervezeteket annak érdekében, hogy az általuk képviselt 

emberek érdekérvényesítési képessége erősödjön, hatékonyabban tudjanak 

beleszólni a velük kapcsolatos döntéshozatalba, amely által a társadalom teljes jogú 

tagjaivá válnak; 

- erősítjük a társadalmi szemléletformálást legfőképpen az önkéntesség gyakorlatának 

terjesztése és a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek növelése által; 

- ösztönözzük a határokon átívelő együttműködéseket, a Kárpátok régió országaiban 

élő emberek ismeretátadását, tapasztalatcseréjét és jó gyakorlatainak bemutatását, 

elterjesztését;  

- erősítjük a magyarországi adományozási hajlandóságot jó példák, mintaprojektek 

kidolgozásával, bemutatásával, támogatásával;  

- támogatjuk a kulturális és természeti örökség értékeinek ápolását és hasznosítását 

illetve a multikulturalizmus népszerűsítését. 
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A 2012. év legjelentősebb programjai és projektjei 

 

Alapítványunk programjai az alábbi fő célkitűzések mentén valósulnak meg: 

- helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési kezdeményezéseinek 

támogatása;  

- társadalmi szemléletformálás és hátrányos helyzetű térségek és közösségek 

támogatása;  

- hátrányos helyzetű fiatalok támogatása.  

 
  A STÁB PÁR TAGJA EGER CIVIL ÜNNEPÉN NÉPSZERŰSÍTI PROGRAMJAIT 

 

KÉPZÉSI PROGRAMJAINK ÉS CIVIL SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE 

Képzési és civil szervezeteket fejlesztő programunk keretein belül elsődlegesen az 

Európai Uniós források fogadására és hatékony felhasználására készítjük fel a hátrányos 

helyzetű, vidéki területeken működő, helyi fejlesztésekben érdekelt önkormányzatok és 

civil szervezetek képviselőit az alábbi területeken történő fejlesztéssel: 

• szervezetfejlesztés  

• forrásteremtés  

• pályázatírás és projektmenedzsment 

• PR és kommunikáció 

• hálózatépítés 

• együttműködés és partnerség 

Célunk a fejlesztésben résztvevő szervezetek közötti informális kapcsolatok és szakmai 

hálózatok kialakításán túl, hogy a hátrányos helyzetű térségekben működő szervezetek 

nagyobb hatásfokkal tudjanak az általuk képviselt közösségek érdekében forrásokat 

bevonni, ill. azokat a lehető legoptimálisabban és leghasznosabban felhasználni. 
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A képzési program keretében 2012-ben megvalósult projektek: 

 

 „Észak-magyarországi civilek a munkaerőpiaci 

(re)integrációért” (ÉMOP-3.3.1-11-2011-0029)  

A SZETA Egri Alapítványávál konzorciumban megvalósított 

projekt célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal 

foglalkozó civil szervezetek fejlesztése annak érdekében, hogy 

székhely településükön, környékükön részt vállaljanak a 

hátrányos helyzetű emberek - különös tekintettel a roma népességre - mobilitási 

esélyeinek javításában, munkaerő-piaci (re)integrációjában. Valamint szolgáltatások 

biztosításával elősegíteni az egri és Eger környéki hátrányos helyzetű, különösen 

szegregált lakókörnyezetben élő (roma) emberek, családok társadalmi mobilitását, 

munkaerő-piaci (re)integrációját. A fenti célok színvonalas és folyamatos 

megvalósításához megfelelő infrastrukturális hátteret, környezetet egy közösségi teret is 

biztosít a projekt Egerben. 

A 2012. június 28-án kelt támogatói döntés alapján a projekt 42.988.045 Ft 

támogatásban részesült.  

Hivatalosan 2012. szeptember 15-ével indult el a projekt, és 2012. szeptember 

közepén már el is kezdődtek az ingatlan felújítási munkálatai. 

 
„Empowering European Citizens” – Nemzetközi közösségi vezetők képzés 

2011-ben indította a British Council „Empowering European Citizens” elnevezésű, tíz 

országot érintő projektjét, mely megvalósításában az Alapítvány partnerként vett részt.  

A projekt egyik célja, hogy a résztvevők (civil szervezetek, oktatási és szociális 

intézmények, non-formális öntevékeny csoportok tagjai, munkatársai) nemzetközi 

trénerek irányítása mellett kis- és nagycsoportokban gyakorlatorientált betekintést 

kapjanak a közösségi mobilizálás módszertanába. 

2012 első felében szervezőként segítettük a magyarországi British Council munkáját, 

valamit a tréneri feladatok ellátását, ezt követően a projektben résztvevő civil 

szervezetek részére belső pályázatot hirdettünk „Közösségi Projekt”-jeik 

megvalósítására. Ennek legfőbb célja, hogy a helyi közösségi vezetők a képzésen tanult, 

illetve korábbi tapasztalataikat, tudásukat helyi közösségük, szervezeteik tagjainak 

továbbadják. 

Az Alapítványhoz összesen 9 pályázat érkezett. 

288.590 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek: 

- Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesület: „Élő hagyományaink II. 

Hagyományőrző akadályverseny az alsónémedi iskolásoknak” 

- Igazgyöngy Alapítvány:  „Közösségi biobrikett üzem kialakítása Toldon” 

- Soteria Alapítvány: „Közhely” pszichiátriai betegek közösségi helyeken” 

- Egyesek Ifjúsági Egyesület: „Önkéntes Fiatalok Budapesten” 
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200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek: 

- Artopolis Művészet és Kulturális Közhasznú Egyesület: „Közpark(t) a Lánchídnál” 

- Mindspace Nonprofit Kft.: „Danube Flow workshop” 

A szervezetek 2012. december 31-ig valósították meg projektjeiket.  

 

BRIDGE PROGRAM 

A Kárpátok Alapítvány partnerségi programja „A legjobb vidéki kezdeményezések 

támogatása a felzárkózás érdekében” című program, melyben partnerségi 

együttműködés formájában komplex technikai és szakmai támogatást nyújt az 

Alapítvány azon szervezeteknek, amelyek pályázni kívánnak az Új Széchenyi Terv 

pályázataira. Célunk olyan kölcsönös előnyöket nyújtó partnerségek kialakítása, amelyek 

helyi innovatív ötletek megvalósítására, hosszútávon történő fenntartására irányulnak.  

Az Alapítvány az alábbi lehetőségeket komplexen – azaz az egyes elemek csakis 

együttesen vehetőek igénybe, külön-külön nem - kínálja fel a programban résztvevő 

szervezetek számára: 

1. Projekt előkészítés - ingyenes szakmai és technikai segítségnyújtás a programban 

résztvevő szervezetek számára a fejlesztési ötletük pályázati formába öntéséhez. 

2. Önerő biztosítása – az Alapítvány a megvalósítandó projektekben való partneri 

részvétele révén biztosítja a partnertől elvárt önrész 100%-t (a projektben elvárt önrész 

minimum 25%-t, maximum 75%-át). 

3. Projekt minőség-biztosítás – az Alapítvány partnerként közreműködik a nyertes, 

támogatott projektek megvalósításában projektminőség-biztosítási feladatok, 

projektirányítási és egyéb a projekt megvalósításával összefüggő adminisztratív és igény 

esetén bizonyos szakmai feladatok ellátása formájában (előrehaladási és pénzügyi 

jelentések elkészítése, monitoring és egyéb minőségbiztosítási feladatok, kapcsolattartás 

a közreműködő szervvel, szervezési és adminisztratív feladatok). 

2012-ben az Alapítvány munkatársai a Kis-Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület 

TÁMOP-5.5.2, önkéntesség elterjesztése céljából készített projekt kifejlesztésében, illetve 

a Pannónia Singers Kulturális Alapítvány a Testvértelepülés és Partnerségi Pályázati Alap 

3. körében benyújtandó pályázati projekt kifejlesztésében nyújtott szakmai és technikai 

asszisztenciát a program keretein belül. 

 

NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP II. (2012-2016) 

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil 

társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a 

demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A támogatók döntése értelmében 

ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít a kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, 

valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus 

és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, 

a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, 

beleértve a nemi és családon belüli erőszakot.  
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Az Alapot az Ökotárs Alapítvány által vezetett konzorcium bonyolítja le, amelyben a 

Kárpátok Alapítvány is megvalósító, lebonyolító partner.  

2013 – 2016 között három meghirdetés (3 kör) során pályázhatnak magyarországi civil 

szervezetek projektjeik megvalósítására, a szétosztható keretösszeg: 11 150 000 € (3,2 

milliárd Ft). Az alábbi formákban kaphatnak a szervezetek támogatást: 

 1. Makroprojektek 

Ennek keretében a pályázatokat két témakörben lehet benyújtani: 

- I. témakör: az országos vagy regionális szinten működő emberi jogi, jog- és 

érdekérvényesítő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik 

fejlesztése, munkájuk támogatása és tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil 

szektor más szervezeteinek a (1) demokrácia és emberi jogok, (2) női jogok és 

esélyegyenlőség, (3) ifjúsági és gyermekjogok területén.  

- II. témakör: az országos vagy regionális szinten működő, szervezet- és 

közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik 

fejlesztése, munkájuk támogatása és tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil 

szektor más szervezeteinek, a szektor megújítása érdekében. 

2. Kisprojektek 

A Kárpátok Alapítvány két témakör gazdája, ezek az alábbiak: 

•  az Ifjúság- és gyermekügyek - kisprojektek, makroprojektek   

•  a Közösség- és szervezetfejlesztés – kisprojektek. 

3. Egyéni ösztöndíjas tanulmányutak 

A pályázat célja a magyarországi civil szektor szakemberei tanulmányútjainak 

támogatása, amelyek keretében lehetőség nyílik az EGT/Norvég Finanszírozási 

Mechanizmus támogató országaiban (Norvégia, Izland, Liechtenstein) tevékenykedő civil 

szervezetek munkájának gyakorlati megismerésére. 

További információ: www.norvegcivilalap.hu 

 

SVÁJCI-MAGYAR CIVIL ÉS ÖSZTÖNDÍJ ALAP 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), illetve a Svájci Fejlesztési Ügynökség (SCDO) 

támogató döntése alapján az Alapítvány az Ökotárs, az Autonómia és a DemNet 

Alapítványokkal közös konzorciuma bonyolítja le a Svájci Civil és Ösztöndíj Alapot, 

amelyek összesen 5 403 500 frankot, azaz több mint 1,3 milliárd forintot nyílt 

pályázati úton történő szétosztását teszik lehetővé 2012 és 2015 között.  

A CIVIL ALAP célja a szociális és környezetvédelmi területen tevékenykedő civil 

szervezetek megerősítése, kapacitásaik növelése Észak-Magyarország és Észak-Alföld 

régiókban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-

Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megye), két témakörben:  

• Szociális szolgáltatások nyújtása 

• Környezeti kihívásokra adott válaszok 

AZ ÖSZTÖNDÍJ ALAP - melyet a Kárpátok Alapítvány kezel-, célja olyan komplex 

projektek támogatása amelyek marginalizált helyzetű diákokat segítenek középfokú 
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tanulmányaik elkezdésében vagy folytatásában, abból a célból, hogy sikeresen 

befejezhessék tanulmányaikat, illetve tovább tanuljanak, szakmát szerezzenek.  

2012 év végén a témakörre beérkezett 40 pályázat közül 9 pályázat került támogatásra 

összesen 216 702 000 Ft értékben. A projektek megvalósítása 2013-ban kezdődik. 

További információ: www.svajcivil.hu  

 

ROMANET PROGRAM 

A RomaNet program célja a Kárpátok régióban élő roma közösségek által 

megfogalmazott égető problémák megoldására, a hátrányok csökkentésére és a roma 

kulturális értékek megőrzésére irányuló projektek támogatása. A Program keretein belül 

2012-ben egy projektet bonyolított le sikeresen az Alapítvány. 

További információ: www.romanet.hu  

 

 

A PROJEKT RÉSZTVEVŐ SZEPSIBEN, SZLOVÁKIÁBAN 

 

„RomaNet- közösségi alapú kapacitásépítés” projekt (HUSK/1101/1.5.1./0104) 

A szlovákiai ETP Slovenskoval partnerségben megvalósuló egy éves projekt átfogó célja, 

hogy a besztercebányai, kassai és észak-magyarországi térségben tevékenykedő 5-5 

roma civil szervezet közösségi alapú kapacitásépítését segítsége elő, a munkatársak 

ismereteit, készségeit bővítse, szakmai és érdekérvényesítő képességüket növelje annak 

érdekében, hogy hatékonyabban hívjanak le forrásokat, tervezzenek és valósítsanak meg 

projekteket, ill. működjenek együtt helyi szinten a cigányság életminőségének javítása 

érdekében.  
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A bevont roma civil szervezetek projekttervezési és végrehajtási, menedzsment 

kapacitását, valamint együttműködési készségeik fejlesztését a „learning by doing” 

módszertana alapján végezzük. 

A projekt keretén belül 2012. december 14-15-én került megrendezésre az első közös 

fórum és tréning Egerben és Szomolyán. Az első nap alkalmával a magyarországi és 

szlovákiai résztvevők, partnerek találkoztak és bemutatták egymásnak a szervezeteiket, 

településüket és a projekt ötletüket, melyet pontozással értékeltek. A második napon a 

résztvevők jó-gyakorlat látogatáson vettek részt.  

 

 
A PROJEKT RÉSZTVEVŐI KASSÁN 

 

„Hét falu – egy hálózat. Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség 

határán” (TÁMOP 5.1.3.-09/2-2010-0015)  

2011. november 1-jével a SZETA Egri Alapítványával 

konzorciumban elindult a Közösségi felzárkóztatás a 

mélyszegénységben élők integrációjáért pályázati konstrukció 32 

hónapos, 2014. június 30-ig tartó projektje.  

A közösségi felzárkóztatás hét heves megyei településen 

(Bükkszentmárton, Egerbakta, Hevesaranyos, Sirok, Szajla, Szúcs és Terpes) a 

következő programelemeken keresztül történik:  

Minden településen megnyílt egy Közösségi szolgáltató tér (iroda), amely napi 8-10 

órában nyújt alapvető szolgáltatásokat. 

Márciusban elindultak a helyi közéleti és társadalomfejlesztési folyamatok is, elsősorban 

a Szakmai Műhelyek és Civil Műhelyek megrendezésével. Sikeresen lezajlottak a 
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Magyarország felfedezése tanulmányutak, melyek keretében a hét településen élő 

családok a budapesti Csodák Palotájába látogattak el. 

Nyáron lezajlottak a gyerekeknek, fiataloknak szervezett Készségfejlesztő nyári táborok 

Fonyódligeten és Bogácson.  

Ősszel a különféle képzéseket készítettük elő (munkaerő-piaci készségek fejlesztése); 

• pályaismeret-bővítés, pályaorientáció fiataloknak és nőknek;  

• OKJ-s képzésekbe való bekapcsolás;  

• számítógép és Internet felhasználói ismeretek bővítése gyerekeknek, fiataloknak. 

A Szakmai Műhely tanulmányútján pedig közel 40 fő vett részt: Szécsényben az 

eMultiCoop Szociális Szövetkezetet, és Bátonyterenyén a Nógrád megyei Cigány 

Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége szervezeteket látogatták, ismerték meg 

az érdeklődők. 

 

FRED ROBEY - KÁRPÁTOK ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM 

A program célja az Északkelet - Magyarországon élő hátrányos helyzetű diákok számára 

biztosítani az egyetem/főiskola sikeres elvégzését, valamint biztosítani azon 

lehetőségeket, hogy tanulmányaik elvégzése után a hallgatók a régióban maradjanak. 

Szaktudással, szakmával rendelkező helyben maradó, a régió jobbításáért küzdő európai 

szintű értelmiségieket neveljen, a régió identitástudatának növelése a Miskolci Egyetem, 

az egri Eszterházy Károly Főiskola, a helyi önkormányzatok és a régióból származó 

ösztöndíjasok együttműködésével. 

A program eszközei: anyagi juttatás, mentori támogatás és egy tíz hónapos a 

„Régióban a régióért” elnevezésű önkéntes munkaprogram megvalósítása valamely civil 

szervezetnél.  

A 2011-ben a füzesabonyi Duropack-Starpack Kft. támogatásának köszönhetően a 

Programot kiterjesztettük az egri Eszterházy Főiskolára is, így a 2012/2013-as tanévben 

onnan két hallgatót: Szabó Gabriella (nemzetközi tanulmányok szak) és Krámos Dániel 

(geográfus mesterszak), a Miskolci Egyetemről pedig Krajcsik Zsolt (gazdálkodás és 

menedzsment alapszak) hallgatót támogatjuk 10 hónapon át. A két egri hallgató 

önkéntes idejét a Kárpátok Alapítványnál tölti. 

 

 

                            Zsolti                     Gabi                  Dani 
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ÖNKÉNTES ÉS GYAKORNOKI PROGRAM 

A Program célja, hogy szakmai tapasztalatok és gyakorlat biztosításával növelje a fiatalok 

elhelyezkedési esélyeit. Továbbá elősegítse a társadalmi tudatosságot és az önkéntesség 

magyarországi gyakorlatának terjedését. Az Alapítványnál eltöltött idő a civil szektor 

iránti elkötelezettséget erősíti és referenciaként szolgál az álláskeresésnél.  

2012. január és június hónapok közötti időben Soós Lívia, Láncos Mátyás és Szabó 

Gabriella, az EKF nemzetközi tanulmányok szakos, Krámos Dániel, az EKF geográfus 

szakos, illetve Polyik Vivien EKF kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatók 

végeztek közérdekű önkéntes tevékenységet az Alapítványnál a program keretein belül.  

Márciustól decemberig az Alapítványnál önkénteskedett ifj. Bari József is, a RomaNet 

Programunk egyik korábbi résztvevője, aki ezen időszakban is a RomaNet programhoz 

kapcsolódó munkát segítette.  

Nyáron Lakatos Györgyi és Tóth Réka önkéntesek kapcsolódtak be az Alapítvány 

munkájába. Szeptembertől decemberig pedig az ösztöndíj programunk két 

kedvezményezettje Szabó Gabriella és Krámos Dániel, valamint novembertől a „JobNET: 

Fiatalok harca a munkanélküliség ellen” c. projektünkben Tóth Gergő és Füleki Flavián 

végeznek önkéntes kutatói munkát. 

A 2012. év önkéntesei, gyakornokai:  

Láncos Mátyás, Eszterházy Károly Főiskola, nemzetközi tanulmányok szak 

Tóth Gergő, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

Füleki Flavián, Eszterházy Károly Főiskola, geográfus szak 

Polyik Vivien, Eszterházy Károly Főiskola, kommunikáció és médiatudomány szak 

Soós Lívia, Eszterházy Károly Főiskola, nemzetközi tanulmányok szak 

Szabó Gabriella, Eszterházy Károly Főiskola, nemzetközi tanulmányok szak 

Krámos Dániel, Eszterházy Károly Főiskola geográfus szak 

Lakatos Györgyi, Önkéntes 

Tóth Réka, Önkéntes 

Bari József, a RomaNet Program egyik korábbi résztvevője. 

 
GYAKORNOKOK ÉS MENTOROK TALÁLKOZÓJA EGERBEN 
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A program keretén belül megvalósult projektek: 

 

“Lépj pályára!"- Civilek a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért 

(HUSK/1101/1.6.2-0107) 

A projekt átfogó célja, hogy az észak-kelet magyarországi és kelet-szlovákiai térség 

gazdasági növekedéséhez és versenyképességének javításához, a 30 év alatti fiatal, 

főként kvalifikált, de hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek 

növelésével járuljon hozzá. 

A projekt célkitűzései és főbb tevékenységei:  

- 10-10 fiatal gyakorlati, munkavállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztése, a 

meglévő tudásuk elmélyítése a non-profit szektort illetően; 

- 10-10 civil szervezet foglalkoztatási kapacitásának fejlesztése a gyakornoki alkalmazás 

meghonosítása által; 

- egy civil hálózat kialakítása, mely fiatalokkal és a fiatalok munkanélküliségének 

kezelésével foglalkozik, s legjobb gyakorlataik összegyűjtése és terjesztése; 

- továbbá cél felhívni a nemzeti, regionális és helyi (köz)intézmények figyelmét, a 

probléma helyi szinten való kezelésének fontosságára, az intézkedések 

összeegyeztetésének, a szektorok közötti párbeszéd jelentőségére, illetve az érintett civil 

szervezetek jó gyakorlataira, 

- a fiatalok, civil szervezetek és egyéb résztvevők határon átívelő kapcsolatépítése, 

főként a politika által generált szlovák-magyar feszültséggel teli viszonyok oldása 

érdekében. 

2012. március 29-én a projekt támogatási kérelme elfogadásra került. A nyári 

időszakban a projekt előkészítő tevékenysége zajlott közösen a Kárpátok Alapítvány – 

Szlovákiai partnerszervezetettel.  

A projekt hivatalosan 2012. október 1-jével indult. Az ősszel lezajlott a partnerségi 

találkozó és egy tréning, mely során a partnerek a korábbi programokon nyert 

tapasztalataikat osztották meg egymással. A program meghirdetésére 2013-ban kerül 

sor. 

 

JobNET: „Fiatalok harca a munkanélküliség ellen” projekt (529171-EFC-1-2012-1-

HU-EFC-CSP) 

A 2012. októberében elindult másfél éves nemzetközi kutatási program a fiatalok 

munkanélküliség elleni harcáról szól. Fő célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok 

munkakeresésének harcára, és naprakész  megoldást nyújtson a fiatalok 

munkanélküliség elleni küzdelemében, egész Európában. A kutatási program 

előkészületei 2012. szeptember és október hónapban megtörténtek, majd november 

végén a programindító, nemzetközi, interkulturális találkozón elkezdődött a kutatási 

folyamatra a felkészülés. 

2012 őszében kiválasztásra kerültek a kutatási munkát végző fiatal önkéntesek. Mind a 

hat kutatásban résztvevő országból (Csehország, Horvátország, Lettország, 
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Magyarország, Németország, és Szlovákia) 3-3 önkéntes, összesen 18 fiatal vesz részt a 

kutatásban. A 2012. november 29 - december 1-jén Kassán, megrendezésre került 

két napos  programindító találkozón a kutatásban résztvevő hat országból érkezett 

önkéntesek és koordinátorok felkészültek a fiatalok munkanélküliségről szóló kutatási 

munka megkezdésére. A kutatási szakértő, Dr. Guszmann Gergely segítségével a fiatalok 

megismerték a kutatási programhoz szükséges szakmai és kutatói tevékenységeket. 

A kutatásban résztvevő magyarországi fiatal, önkéntes kutatók: Szabó Gabriella EKF 

Nemzetköz tanulmányok szak BA hallgatója, Füleki Flavián EKF geográfus MSc hallgatója 

és Tóth Gergő a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar hallgatója.   

A hat országban párhuzamosan zajló kutatási munka 2012 decemberében kezdődött 

el. 

 

EGYÉB ESEMÉNYEK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, HÍREK 

 

 

TGE: A Kárpátok Alapítvány tagja lett egy 

elismert európai adományozói hálózatnak! 

A Transnational Giving Europe (TGE) egy, a vezető 

európai alapítványokat és egyesületeket tömörítő 

hálózat, amelynek célja, hogy a TGE országokban 

(Belgium, Bulgária, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, 

Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Svájc, 

Szlovákia és Szlovénia) székhellyel rendelkező adományozók (vállalatok, 

magánszemélyek) számára adókedvezményeik érvényesítésének biztosításával segítse 

elő az Európán belüli határon átívelő adományozást. 

Tagjai kiemelkedő kapcsolatokat ápolnak az országukban működő non-profit szervezetek 

többségével és élvezik a nemzeti hatóságok bizalmát is. 

A TGE hálózat biztosítja a kényelmes, gyors, átlátható és megbízható ügyintézést mind 

az adományozó, mind az adományozott számára. 

További információ: www.transnationalgiving.eu 

 

Tanulmányutak – 2012 

2012. március 25. és április 1. között Magyar Anikó az Alapítvány program koordinátora 

és az Alapítvány négy önkéntese részt vettek a Németországban lezajlott „Fiatal és 

kreatív vállalkozók” (Young and Creative Entrepreneurs) elnevezésű 

tréningsorozaton. 

A tréningsorozat a 2011 októberében Antwerpenben megrendezett „Út a munkához” 

(Bridges to work) program folytatása, melyet a HOT Sinzig nevű egyesület szervezett, a 

Sinzig mellett fekvő Bad Breisig kisvárosban. A projektben 12 európai ország négy-négy 

fiatalja és az őket kísérő coach, azaz mentor vett részt. A magyarországi fiatalok Soós 

Lívia, Szabó Gabriella, Láncos Mátyás és Krámos Dániel voltak. 
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Szeptember 16. és 22. között „Fiatal és kreatív vállalkozók” (Young and Creative 

Entrepreneurs) elnevezésű tréningsorozat folytatásaként, illetve ennek értékelésként 

megszervezett találkozón Magyar Anikó az Alapítvány program koordinátora és Szabó 

Gabriella vett részt Dublinban, Írországban. A program célja az volt, hogy a 

németországi tapasztalatokat megosszák egymással a résztvevők és javaslatokat 

tegyenek a következő program tervezéséhez, de lehetőség nyílt minden ország számára, 

hogy saját projektet tervezzen, és azokhoz partnereket keressen.  

 

Nyári Egyetem amerikai fiataloknak 

Ahogyan tavaly, a Kárpátok Alapítvány idén is részt vett az atlantai (US) Georgia Műszaki 

Egyetem (GeorgiaTech) fiatal egyetemistáknak szervezett programjában. 

2012. június 14-15-én a hét amerikai hallgató és tanáraik az Alapítvány szervezésében 

ellátogattak Szomolyára, ahol a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 

bemutatta a bükkaljai kaptárkövek megmentéséért lebonyolított projektjét, a Szomolyai 

Romákért Egyesület pedig egy nemrégiben felújított pinceházban vezette körbe a 

fiatalokat. Ezt követően a Noszvajon található Farkaskői Barlangok Alkotótelepen egy 

korábban lakóbarlangból kialakított művésztelepen nézhettek körbe, majd ellátogattak 

egy közel 4000 m2-es borospincerendszerbe is. A diákok ezen felül megismerkedtek a 

Kárpátok Alapítvány – Magyarország működésével, programjaival, valamint Eger város 

nevezetességeivel is. 

A fiatalok 4 hétig tartó magyarországi látogatásuk során elsősorban a Magyarországon 

működő szociális vállalkozásokat, valamint budapesti és vidéki civil szervezetek 

működését tanulmányozták.  

 

 
    A NYÁRI EGYETEM RÉSZTVEVŐI SZOMOLYÁN 
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„Új európai tanulmány az önfoglalkoztatás legjobb gyakorlatainak és 

erősségeinek azonosítására és elemzésére” (“A new European study to identify and 

analyse the best practices and strengths of the industrial relations of self-employed 

workers: representation beyond administration, the possible leadership of SME”.) 

A 2011 december 1-jével indult projektet a főpályázó az olaszországi Associazione ISES 

szervezettel partnerségben valósítja meg a Kárpátok Alapítvány. 

A projekt az önfoglalkoztatás rendszerével foglalkozik. Célja, bemutatni ebben a témában 

az európai országok legjobb gyakorlatait, melyeket főleg a projektben résztvevő, de más 

európai országok is hasznosítani tudnak. Speciális témák, önfoglalkoztatási típusuk 

vizsgálatára is törekszik a projekt, úgy mint benzinkúti dolgozók, utcai árusok, 

értékesítési képviselők csoportja.  

A projekt konkrét célja, elkészíteni egy tanulmányt, a különféle kategóriák/típusok 

kapcsán, és ezen keresztül feltárni a kialakuló nehézségeket, választ adni a felvetődő 

kérdésekre a részt vevő országokban. 

A partner, a Kárpátok Alapítvány feladatai a projektben a projekt magyarországi 

koordinációja, a projekt eredményeinek terjesztése az Alapítvány honlapján illetve egyéb 

csatornákon. Valamint részvétel tanulmány megszerkesztésében és a nemzetközi 

konferencián. 
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1. melléklet 
 
A 2012-es év projektjeinek, programjainak pénzügyi kimutatása 

 
Programok, Projektek   
Megnevezés Összeg (Ft)  

2012-ben felhasználásra került összegek 
 

„Hét falu – egy hálózat. Peremhelyzetű falvak összefogása három 

kistérség határán” (TÁMOP 5.1.3.-09/2-2010-0015) 
4.175.916

 

Romanet-közösségi alapú kapacitásépítés (HUSK/1101/1.5.1/0104) 
3.498.366

 

Lépj pályára!- Civilek a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért. 

(HUSK/1101/1.6.2/0107) 
1.402.307

 

ÉMOP-3.3.1-11 Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése - ÉMOP-

3.3.1-11-2011-0029 
9.622.595

 

„Új európai tanulmány az önfoglalkoztatás legjobb gyakorlatainak és 
erősségeinek azonosítására és elemzésére” A new European study to 
identify and analyse the best practices and strengths of the industriai 
relations of self-employed workers: representation beyond 
administration, the possible leadership of SME 
 4.127.336

 

EACEA – JOBNET Fiatalok harca a munkanélküliség ellen - 529171-EFC-

1-2012-1-HU-EFC-CSP  
1.458.246

 

“Civil Pályázati és Ösztöndíj Alap”- Ökotárs Alapítvány - SH/NGO/1. 
3.286.741

 

EGT/Norvég Civil Támogatási Alap – Ökotárs Alapítvány 
224.399 

„Empowering European Citizens” –Közösségi vezetők nemzetközi 

képzése (2011-2012) 
1.853.831

 

 „Úton a professzionalizáció felé” – Intézményi fejlesztés – Kárpátok 
Nemzetközi Alapítvány – (German Marshall Fund, C.S. Mott Foundation) 10.780.000

 

Összesen: 40.429.737 
Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 900.000 
  

Összes Projekt és Program (HUF):  41.329.737 
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A Kárpátok Alapítvány – Magyarország kuratóriuma 2012-ben: 

Köles Sándor – kuratóriumi elnök 
Szekeres Zsolt – kuratóriumi tag 
Sibelka György – kuratóriumi tag 

 
 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország munkatársai 2012-ben: 
Bata Boglárka – ügyvezető igazgató 
Babcsa Ivett – program koordinátor 
Csomós Beáta – program menedzser 
Magyar Anikó – program koordinátor 
Havasi Norbert – projekt asszisztens 
Kiss Tóth Anikó – projekt koordinátor 
Lakatos Györgyi - projekt koordinátor 

Tóth Réka - projekt koordinátor 
Vartik Melinda – könyvelő, pénzügyi vezető 

Berki Noémi-  program koordinátor, Hét falu-Egy hálózat projekt  
Gotyár Marianna - településfejlesztő, Hét falu-Egy hálózat projekt  

 
Szabó Gabriella – ösztöndíjas gyakornok, program asszisztens 
Krámos Dániel – ösztöndíjas gyakornok, kutatási asszisztens 

Bari József – önkéntes program asszisztens 
 

A STÁB, 2012 
 

 
 

A Kárpátok Alapítvány–Magyarország ezúton szeretné megköszönni a segítséget 
támogatóinak, partnereinek és önkénteseinek! 

 
 

Elérhetőségek: 
Kárpátok Alapítvány-Magyarország 
A Kárpátok Alapítványi Hálózat tagja 

3300 Eger, Mekcsey út 1. 
Tel.: (36) 516 750 
Fax: (36) 516 751 

cfhu@cfoundation.org 
www.karpatokalapitvany.hu 

 
adószám: 18584642-1-10 

bankszámlaszám: 10918001-00000004-70120008 
 


